
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 83 

din 27 mai 2014 

 

pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor  tehnico-economici 

ai investiţiei „Amenajare acces principal şi secundar” la Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Tehnice nr.8.721 din 21.V.2014, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare acces principal şi  secundar” la Centrul Şcolar 

de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3),  lit.f) şi al art.97 din Legea numărul 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnică pentru investiţia „Amenajare acces principal 

şi secundar” la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, cu indicatorii 

tehnico-economici în valoare totală (cu TVA inclus) de 163.921 lei, echivalent cu 

36.834 euro, din care C+M: 142.722 lei, echivalent cu 32.070 euro (1euro=4,4503 lei, 

comunicat de BNR pentru ziua de 30.04.2014), conform devizului general cuprins în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea investiţiei se va asigura de Consiliul Judeţean Mureş din bugetul 

local. 

Art.3. Pentru realizarea investiţiei răspunde Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 

SAM Reghin cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş. 

  

 

 PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                      Contrasemnează 

                                                                                                      SECRETAR 

          Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Expunere de motive 

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare acces principal şi secundar” la  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin 

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin funcţionează în aceeaşi 

incintă cu Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin, ambele 

fiind în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi cu castelul „Huszár”, 

imobilul fiind situat în Reghin, strada Castelului nr.12. 

Datorită reorganizării sistemului de protecţia socială şi în urma retrocedării 

castelului foştilor proprietari, s-au stabilit suprafeţele de teren aferente fiecărui 

obiectiv.  

Astfel, Centrul şcolar de educaţie incluzivă îşi desfăşoară activitatea în trei clădiri 

(şcoala, sala de sport şi internatul), care sunt amplasate pe două suprafeţe de 

teren diferit şi care nu au acces direct de la stradă. Pentru asigurarea accesului de 

la străzile din apropierea terenurilor aferente clădirilor şcolii, trebuie demolate 

împrejmuirile existente şi realizate porţi noi pentru acces auto şi pietonal. 

În vecinătatea sălii de sport şi a internatului este clădirea aparţinătoare Centrului 

de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin.  

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, având în vedere specificul 

activităţii ce se desfăşoară în cele două instituţii, curţile celor două instituţii 

trebuie despărţite cu gard. 

În acelaşi timp, în vederea asigurării securităţii elevilor unităţii şcolare, precum şi  

pentru protejarea bunurilor din incinta şcolii incluzive şi având în vedere că în 

prezent nu există gard, trebuie realizată împrejmuirea terenului. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi pentru realizarea lucrării, s-a 

achiziţionat de către centrul şcolar, studiul de fezabilitate de la SC ROCKONS SRL 

Reghin. 

În studiul de fezabilitate întocmit, se propune realizarea următoarelor lucrări: 

1. Acces principal la clădirea şcolii dinspre strada Castelului: demolarea 

împrejmuirii din zidărie în lungime de 6,0 m, realizarea unui podeţ din tub de 

beton  de 6,50 m, realizarea porţii glisante din profile metalice laminate, având 

lungimea de 5,0 m şi înălţimea de 1,90 m, pentru accesul mijloacelor auto şi a  
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porţii pentru acces persoane cu lăţimea de 1,0 m şi înălţime de 1,90 m; pavarea a 

200 mp din curte pentru realizarea accesului până la intrarea în şcoală şi pentru 

parcarea auto; montarea unei cabine de poartă prefabricată de dimensiuni         

4,0 x 1,50 x 2,40 m pentru asigurarea pazei incintei; racordarea cabinei la utilităţi 

(apă-canal, instalaţie electrică); 

2. Acces secundar la sala de sport şi la internatul şcolii dinspre strada Cimitirului: 

spargerea împrejmuirii existente din beton, realizarea unui podeţ în lungime de 

6,50 m, realizarea unei porţi cu 2 canaturi din profile metalice laminate în 

lungime totală de 3,0 m şi înălţime de 2,05 m, pentru asigurarea accesului auto; 

realizarea porţii de intrare pietonal în lungime de 1,0 m şi înălţimea de 2,05 m; 

amenajarea unui drum de acces pietruit pentru mijloacele de auto pentru 

aprovizionare şi intervenţie în lungime de aproximativ 85 m şi lăţime de 3,5 m; 

aleea de acces pietonal, pavat, în lăţime de 1,20 m; 

3. Împrejmuirea terenului aferent şcolii: se va realiza împrejmuire din stâlpi 

metalici şi panouri de plase sudate zincate, în lungime totală de 262,50 m şi 

înălţime de 1,80 m. 

Valoarea totală, cu TVA a investiţiei, conform devizului general, este 163.921 lei, 

echivalent cu 36.834 euro, din care C+M: 142.722 lei, echivalent cu 32.070 euro         

(1 euro = 4,4503 lei, comunicat de BNR pentru ziua de 30.04.2014). 

Faţă de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea documentaţiei tehnice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare acces principal şi 

secundar” la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, în valoare 

totală de 163.921 lei, echivalent cu 36.834 euro, din care C+M: 142.722 lei, 

echivalent cu 32.070 euro (1 euro = 4,4503 lei, comunicat de BNR pentru ziua de 

30.04.2014). 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ormenişan Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Márton Katalin 

Verificat: şef serviciu Pătran Carmen 
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